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esta semana, a linha da polí-
tica internacional de Nicolas
Sarkozy se confirmou no
desfecho do conflito entre a
Geórgia e a Rússia: ela con-

siste em incrementar a visibilidade in-
ternacional do presidente da França e da
União Européia com sua aparição em di-
versas capitais - no entanto, de concre-
to, essas visitas surtem acordos pífios,
para não dizer risíveis.

Sim, porque segunda-feira 8, após
quatro horas de negociações em Mos-
cou entre Sarkozy e seu homólogo rus-
so Dmitry Medvedev, este último
emergiu do encontro com um efusivo
ar de Zé Colrneia. Logo
ciente de que tudo ti-
nha ocorrido como
planejado, o ministro
do Exterior Serguei La-
vrov saudou seu supe-
rior com o mesmo vas-
tíssimo sorriso. Ambos
pareciam prestes a em-
barcar numa crise de
fou rire, a deliciosa gar-
galhada incontrolável.

Na coletiva à impren-
sa, ficou claro por que Medvedev tinha
motivos de sobra para se encontrar em
absoluto estado de graça: todos os pon-
tos do acordo assinado com Sarkozy fa-
vorecem a Rússia. Sobra para o presi-
dente da UE o indiscutível trunfo de ter
silenciado as armas de ambos os países
e ter, assim, evitado um conflito igual
àqueles dos tempos da Guerra Fria.

O próximo passo do presidente fran-
cês e da presidência rotativa da União
Européia seria consolidar uma paz du-
radoura na região. Mas as imagens tele-
visivas mostraram, na coletiva à im-

prensa em Moscou, um Sarkozy com ar
mais grave que de costume. Isso apesar
de a BBC, um tanto generosa, conside-
rar que o presidente francês revelou
flair como mediador em uma interven-
ção diplomática delicada.

Resumindo, o plano bastante satisfatório
para Medvedev reconhece, via Sarkozy,
voz de todos os 27 países da UE, o des-
mantelamento da Geórgia. Ou seja, a Os-
sétia do Sul e Abkázia, na fronteira com a
Rússia, agora são independentes. Medve-
dev anunciou: "Esta é nossa escolha final,
é uma escolha irreversível. Esta é uma de-
cisão irrevocável". Instado, na coletiva
para a imprensa, a esclarecer se ele havia
deixado a Rússia redesenhar o mapa da

Geórgia, um irritado Sar-
ko rebateu: "Os russos
podem dizer o que quise-
rem. Mas nós condena-
mos a posição russa".

Segundo o acordo en-
tre Moscou e Paris, as
tropas russas nas cha-
madas "zonas de segu-
rança da Rússia" em ter-
ritório da Geórgia, co-
mo Senaki e Poti, serão
retiradas até meados de

outubro. Contudo, nos dois enclaves
agora independentes os contingentes se-
rão reforçados. Tal iniciativa desafia os
resultados das negociações de meados de
agosto: as tropas deveriam reassumir po-
sições anteriores ao início do conflito.

Na terça-feira 9, Moscou disse que
manterá 7.600 soldados na Abkázia e
Ossétia do Sul, isto é, um contingente
duas vezes superior àquele nos dois en-
claves antes da guerra de cinco dias. A
única concessão feita por Medvedev a
Sarkozy poderá não ser cumprida. Diz
respeito à ida à Geórgia de cerca de 200

observadores europeus, com acesso,
portanto, às zonas de segurança da Rús-
sia, em 1° de outubro. A queda-de-braço
sobre o assunto agravou-se nesta quarta-
feira 10. Certo é que o acordo de segun-
da-feira 8 não permite o ingresso de ob-
servadores na Abkázia e Ossétia do Sul,
outra clamorosa vitória de Moscou.

Sarkozy, talvez graças ao flair, conse-
guiu fazer Medvedev aceitar a realiza-
ção de um encontro internacional em
Genebra, em 15 de outubro. Um dos te-
mas será a questão levantada por cerca
de 150 mil refugiados forçados a partir
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dos enclaves por soldados russos, segun-
do Tbilisi. O presidente da UE disse que
da pauta do dia 15 constará o estatuto da
Abkázia e Ossétia do Sul, mas tudo isso
parece perda de tempo: o Kremlin já re-
conheceu a independência dos enclaves.

Outro tema a ser discutido em Genebra
é o ingresso da Geórgia na Otan (Orga-
nização do Tratado do Atlântico Norte).
Moscou já disse que, se assim for. rom-
perá qualquer cooperação com a orga-
nização. Embora a Geórgia seja candi-
data a fazer parte da UE, vários países

europeus são contrários a novas expan-
sões. Ademais, um país que acaba de
sair de uma guerra com a Rússia não é
particularmente bem-vindo. Apesar de
não representar mais a ameaça da épo-
ca da União Soviética, a Rússia do pre-
rnier Vladimir Putin continua sendo
um rival de peso.

E ao que tudo indica tem planos de
hegemonia regional. Nessa conjuntura,
Sarkozy não conta com muitos aliados.
Cautelosos, os governos da Itália e Ale-
manha alegam que o diálogo com Mos-
cou é necessário para evitar maiores
conflitos na região do Cáucaso e do Les-
te Europeu. Na verdade, a grande preo-
cupação de Roma e Berlim reside na sua
dependência do petróleo e gás russo.

Por sua vez, Washington e o desgasta-
do governo de George W. Bush, à espera
de um novo presidente, tem escasso po-
der unilateral contra Moscou. Um con-
fronto com Moscou seria mais uma dor
de cabeça para o governo mais desastroso
da história moderna dos EUA, chefiado
por um presidente incompetente, à testa
de uma equipe igualmente pouco hábil.

De fato, até o vice-presidente norte-
americano, o hawk Dick Cheney, nada
avesso a conflitos que lembram o Vietnã,
como aquele contra o Iraque, foi diplomá-
tico contra Moscou em uma volta por paí-
ses que dividem fronteiras com a Rússia,
semana passada. Embora crítico em rela-
ção à invasão da Geórgia pelos russos, não
se permitiu qualquer ultimato a Moscou.

A bola está no
SÍMBOLOS. Ao lado campo dos candida-
uma conversa vã, tos para as presiden-
abaixo um soldado ciais, em novembro.
da tropa reforçada John McCain, que se

eleito continuará a se portar como Bush
em termos de política exterior, diz que
a Rússia deveria ser excluída do G-8, o
grupo dos poderes industrializados.
Pior: o senador republicano é favorá-
vel a uma retaliação mais severa con-
tra Moscou. Já Barack Obama. o can-
didato democrata, prefere negociações
mais aprofundadas com Moscou.

De sorte que, por ora, os norte-america-
nos apoiam e estão satisfeitos com a inter-
venção de Sarkozy. Tendo em vista a ne-
cessidade de matar tempo até a eleição de
um novo líder americano, não importa se
o onipresente Sarko (donde seu apelido
"Bling-Bling") não consegue concretizar
sólidos acordos. Por exemplo, no Oriente
Médio, em junho passado, a visita do pre-
sidente francês foi de todo irrelevante.
Sem programa, repetiu obviedades.

Em Israel falou sobre a importância
de garantir a "segurança" do país, mas
condenou os novos assentamentos ju-
daicos em Jerusalém Oriental e na Cis-
jordânia. Para os palestinos martelou
sobre a necessidade da criação de um
Estado idem. Insatisfeito com o conjun-
to de lugares-comuns, proclamou ser
preciso tirar a Síria de seu isolamento
internacional e afastar Damasco do go-
verno iraniano, que ameaça Israel.

Quando deu o ar de sua graça em Da-
masco, no início do mês passado, Sar-
kozy foi desastrado ao desprezar os ho-
rários do Ramadã, como escreveu Sateh
Noureddine, do diário libanês As-Safir.
Motivo: tinha de cumprir seus encon-
tros e coletivas à imprensa. "Arrogante",
diz Noureddine, "apresentou exigências
e condições em vez de propostas." •
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